
Full LED varianta světel –  
díky vysoké účinnosti spotřebují 
LED světla méně elektrické 
energie než halogenové žárovky, 
mají také delší životnost  

1,5 TSI G-TEC – 
vůz OCTAVIA s motorem G-TEC 
je jedním z mála vozů kompaktní 
třídy vybavených ekologickým 
motorem s pohonem na zemní 
plyn. Vystačí si bez filtru  
pevných částic

Úsporný motor – 
všechny vozy OCTAVIA 
4. generace jsou vybaveny 
úspornými motory s nízkou 
spotřebou paliva a nízkými  
emisemi CO2

Kola Aero –  
aerodynamická kola snižují 
turbulentní proudění  
a odpor vzduchu, což vede 
ke snížení spotřeby paliva 

Verze s plug-in 
hybridním pohonem 
umožňuje dojezd  
v čistě elektrickém 
módu cca 60 km 
v režimu WLTP*

Pneumatiky třídy A –  
pneumatiky s nízkým valivým 
odporem, které snižují spotřebu 
paliva, ale přitom si zachovávají 
stejné jízdní vlastnosti  

Převodovka s funkcí plachtění -  
všechny automatické 
převodovky DSG umožňují 
funkci plachtění 

Ochranné kryty podvozku –  
ochranné kryty snižují 
turbulentní proudění  
a odpor vzduchu, což vede 
ke snížení spotřeby paliva

Recyklované materiály –  
výplně dveří jsou 
vyrobeny z hmoty,  
která se skládá  
z 50 % z recyklovaných 
materiálů

Recyklované materiály –  
tlumení podlahy vozu, 
podběhy kol a koberce 
podlahy zavazadlového 
prostory jsou vyrobeny  
z recyklovaného materiálu

       Podíl
    RECYKLOVATELNÝCH 
MATERIÁLŮ použitých 
    ve voze OCTAVIA

85 %
ŠKODA AUTO – 
EKOLOGICKÁ 
AUTOMOBILKA

Úspora energie spotřebované  
při výrobě jednoho vozu 
společností ŠKODA AUTO v roce 
2019 v porovnání s rokem 2010 

– 35 %

Snížení emisí CO2 vzniklých  
při výrobě jednoho vozu společností 
ŠKODA AUTO v roce 2019  
v porovnání s rokem 2010

– 63 %

Podíl elektrické energie  
z obnovitelných zdrojů,  
kterou spotřebuje společnost  
ŠKODA AUTO

61 %

Podíl recyklované vody  
v roce 2019

43 %

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OCTAVIA
NOVÁ ŠKODA

ZDROJ: ŠKODA AUTO

cx od 0,24
pro verzi liftback – 
jedna z nejlepších 

hodnot ve své třídě

Po skončení životnosti dochází  
k ekologické likvidaci vozu a jeho 
částí specializovanými firmami, 
které garantují maximální možnou 
recyklaci všech materiálů. 

*Jedná se o předběžné údaje, které se mohou změnit.


